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مع عليه مالك عن نافع عن فأعلى مراتب المج :الحافظ الذهبي -هللا تعالى رحمه -يقول المؤلف
رحمه هللا -ولذا يقول الحافظ العراقي  ،وهذا هو أصح األسانيد عند اإلمام البخاري  ابن عمر،

 :-تعالى

......................... 
 

د   ............... والمممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممتممممممممممممممممممممممممممم 
 إمسمممممممممممممممممممادنمممممما عن ح منمممممما على سممممممممممممممنممممممد 

 
 ا وقمممممممممدبمممممممممأنمممممممممه أصممممممممممممممممممممممح مممممممممم ممممممممملمممممممممقممممممممم   

 خمممممممما  بممممممممه قمممممممموم فممممممممقمممممممميمممممممم  مممممممممالممممممممك 
 

 عممممممن نمممممممافممممممع بمممممممممممممما روا  الممممممنممممممماسممممممممممممممممممممك  
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  .................. 

 
 ......................... 

 ،هناك أقوال في المسألة ،مالك عن نافع عن ابن عمر ،هذا أصح األسانيد عند اإلمام البخاري  
 اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى يرى اإلسناد الثالث الذي معنا الزهري عن سالم عن أبيه.

 وجمممممممممزم ابمممممممممن حمممممممممنمممممممممبممممممممم  بمممممممممالمممممممممزهمممممممممري 
 

 ......................... 
 وجمممممممممزم ابمممممممممن حمممممممممنمممممممممبممممممممم  بمممممممممالمممممممممزهمممممممممري  

 
 عمممممن سممممممممممممممممممممالمممممم أي عمممممن أبممممميمممممممه المممممبمممممر    

 ،وهنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا هذا قول معتب ر عند أه  العلم في أصح األسانيد 
هذ  في أعلى درجات  ،أو أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ،أو الزهري عن سالم عن أبيه

لدن المعتم د عند  ،ويختلفون في ا ختيار ،نها أصح األسانيد، ومنهم من ي لق عليها أالصحيح
م على سند بأنه أصح م لق   بدلي  أنا لو استعرضنا الترجمة األولى  ،ا من غير أه  العلم أنه   ُيح  

مالك إذا نظرنا إلى  :والتي قال بها إمام الصنعة اإلمام البخاري  ،عمر مالك عن نافع عن ابن
 ،أج  من نافع ،وسالم أج  منه عند األدثر ،نافع في  بقته سالم ،ا نجم السنن بقته وجدنا مالد  

ذا نظرنا إلى ابن عمر وجدنا في  بقته من الصحابة من هو أج  منه من حيث الجاللة وجدنا  وا 
ذا نظرنا إلى  : مرويات أبيلماذا لم نق  ،أبو ب ر وعمر أج  منه ب ر وعمر أصح من غيرهما؟ وا 

أن ولذا يقرر أه  العلم  ،الحفظ وجدنا أحفظ من ابن عمر وجدنا أبا هريرة وهو أحفظ من ابن عمر
ثم بعد  يعني مرتبة  ،ا من غير المعتم د اإلمساك عن الح م على سند من األسانيد بأنه أصح م لق  

أو ابن أبي  ،ثانية معمر عن همام عن أبي هريرة   شك أن هذا السند أق  من األسانيد السابقة
التي  هذ  مراتب دون  ،وابن جريج عن ع اء عن جابر وأمثاله ،عروبة عن قتادة عن أنس  ذلك

ومقتضى هذا أنه إذا جاءنا حديث مروي بأسانيد ال بقة األولى يعارضه حديث  ،في المرتبة األولى
مروي بأسانيد ال بقة الثانية أننا نرجح ما جاء من  ريق رجال ال بقة األولى على ما جاء من 

 . ريق رجال ال بقة الثانية

عند أه  العلم قد يعر  للمفوق ما يجعله  ل به بإ الق لماذا؟ ألنعلى أنه هذا الدالم   يقا 
بينما الزهري حفظ عليه أنه  ،معمر ضبط هذا الحديث ،ضبط مثال   اإن معمر   :لماذا   نقول ،افائق  
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 3 خلضريامعالي الشيخ عبد الكريم 

 يب  ،حتى جزم بعضهم أنه   يوجد له خ أ ،مع أنه من أضبط الناس وأتقنهم ،أخ أ في حروف
ومالك حفظ عليه بع  األحرف التي لم  ،ضب هن ابن جريج أتقن هذا الحديث و إ :لماذا   نقول

ن  ان في الجملة هذا مرجح   ،يضب ها لدن يبقى أنه قد يحتف  ،على هذا اولذا قد يعر  للمفوق وا 
 .فاألمور تقريبية ،بالثاني ما يرجحه على األول

 ،وزهير بن معاوية ،الليث بن سعد ،ثم بعد  في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر 
  يقب  في  ،وهو مدل  س ،عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المعروف بالرواية عن جابر

ألن فيه أحاديث يرويها أبو الزبير عن جابر في  ؛روايته عن جابر إ  إذا صرح باستثناء الصحيح
نه إذا أل ؛لدنها محمولة على ا تصال و  يت اول عليها  الب علم و  أحد ،صحيح مسلم بالعنعنة

والم البة بأن نبحث عن  رق فيها تصحيح أبي الزبير  ،الصحيحان ما سلم لنا شيء هالم يسلم من
يعني إذا ت اولنا على الصحيحين الذين تلقتهما األمة بالقبول فما بعد  ،هذ    شك أنها لها آثارها

على  الب  ولذا ،نسف حديث في أبي داود وفي الترمذي وفي غير سه  أن يُ  ،ذلك أمر  سه 
ر جمع من أه  العلم أن عنعنات المدلسين في  ،ما جاء في الصحيحينالعلم أن يهاب  ويقر  

 ،وأنهما أه  ا نتقاء ،ا للظن بالشيخينمنهم من يقول إحسان   ،الصحيحين محمولة على ا تصال
منهم من و  ،فال يرويان من أحاديث المدلسين إ  ما يجزمان بأنه تلقا  عنه مباشرة بدون واس ة

 .ا بهان هذ  العنعنات ُبحثت في  تب أخرى فوجدت مصرح  إ :يقول

ب ر بن عياش عن  ، أو أبووع رمة معروف الدالم فيه ،أو سماك عن ع رمة عن ابن عباس 
أو العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك من  ،أبي إسحاق السبيعي عن البراء

ال بقة الثانية ما  ، بقة األولى متفق على التخريج لهما البخاري ومسلمفال ،أفراد البخاري أو مسلم
 ال بقة الثالثة ما تفرد به مسلم. ،تفرد به البخاري 

 "عفا هللا عنك.

هو ما عرف مخرجه واشتهر  :-رحمه هللا -وفي تحرير معناه اضطراب فقال الخطابي الحسن
وهذه  ،ويستعمله عامة الفقهاء ،أكثر العلماء وهو الذي يقبله ،وعليه مدار أكثر الحديث ،رجاله

لكن مراده مما  ،اإذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيض   ؛عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات
ن  .الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة :لم يبلغ درجة الصحيح فأقول وا 

وحينئذ يكون  ،داخل في قسم الصحيح فهو حينئذ ،الحسن ما سلم من ضعف الرواة :شئت قلت
في آخر مراتب  فجاء الحسن مثل   ،والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب ،الصحيح مراتب كما قدمناه

وذكر أنه يريد به أن يسلم  ،وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن .الصحيح
وهذا مشكل  ،نحوه من غير وجهوأن يروى  ،وأن يسلم من الشذوذ ،اراويه من أن يكون متهم  
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الحسن ما ضعفه  :وقيل ،حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه :ا على ما يقول فيهأيض  
 .ا بضابط يتميز به الضعف المحتملا ليس مضبوط  وهذا أيض   ،ويسوغ العمل به ،محتمل

مستور لم ال يخلو سنده من  إن الحسن قسمان أحدهما ما :-رحمه هللا -وقال ابن الصلح 
ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه  ،مغفل وال خطاء وال متهم لكنه غير ،تتحقق أهليته

يبلغ درجة  لكنه لم ،ا بالصدق واألمانةوثانيهما أن يكون راويه مشهور   .وجه آخر اعتضد به من
رده وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تف ،لقصوره عنهم في الحفظ واإلتقان ؛رجال الصحيح

 إن الحسن ما قصر سنده قليل   :وقد قلت لك /فهذا عليه مؤاخذات .ا مع عدم الشذوذ والعلةمنكر  
ثم ال تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل األحاديث  .وسيظهر لك بأمثلة ،عن رتبة الصحيح

فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف  ،فأنا على إياس من ذلك ،الحسان فيها
ا يصفه ا يصفه بالصحة ويوم  بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوم   ،حيحأو ص

 ه إلىفإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقي   ،وهذا حق ،ولربما استضعفه ،بالحسن
 .."رتبة الصحيح

 يرق  ي ه..

ه..  عن أن يرق ِّي 

 يرق  ي ه..

إذ الحسن ال ينفك عن ضعف  ،فبهذا االعتبار فيه ضعف ما ،"عن أن يرق َِّيه إلى رتبة الصحيح
ألن  ؛هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال :وقول الترمذي ،ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق ،ام

 الحسن.."

 على هذا.قف 

هذا  :وتجدهم يقولون  ،تقسيم األحاديث عند أه  العلم التسميات لألنواع موجودة عند المتقدمين
 ،هذا حديث مرس  :ويقولون  ،هذا حديث ضعيف :ويقولون  ،وهذا حديث حسن ،حديث صحيح

التسميات موجودة عند  .دلس فالن :ويقولون  ،هذا منق ع :ويقولون  ،أعضله فالن :ويقولون 
ن  ان التعبير بالُحْسن موجود   ،والترمذي أول من شهر الحسن ،المتقدمين عند  بقة شيوخ  اوا 
وأول من حصر القسمة باألنواع الثالثة الخ ابي  ،شهر الحسن لدن الترمذي أول من ،وشيوخهم

الحديث ثالثة أقسام صحيح وحسن وضعيف الخ ابي في أواخر  :أول من حصر القسمة يقول
 .القرن الرابع
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ُعب على أه  العلم  ،الحسن في درجة متوس ة بين الصحيح وبين الضعيف  هذا التوسط ص 
ُعب على أه  العلم ضب ه ،ضب ه ولذا  ،لماذا؟ ألنه متأرجح بين هذا وهذا ، ثر  المهمو  ،ص 

ويأتي  ،قد يستروح اإلنسان في هذا الحديث إلى قربه من الصحيح ،صعب عليهم ضب ه وتحرير 
فال  ،آخر ينازعه في أن قربه إلى الضعيف أو تقريبه إلى الضعيف أولى من تقريبه إلى الصحيح

والسبب في  ،ما قال المؤلف أنا على إياس من ذلكشك أن الوقوف على حد له دقيق جامع مانع  
 ،ا ينقدح في ذهن الناقد أنه في المرتبة المتوس ةأحيان   .ذلك تأرجحه بين الصحيح وبين الضعيف

ق به ،ويأتي غير  فيستروح إلى أنه إلى الصحيح أقرب  ،ويأتي آخر فينزله إلى مرتبة الضعيف ،فُيلح 
ما  :فقال الخ ابي .ولذا قالوا في تحرير معنا  اض راب ،وهذا الذي جعلهم يض ربون بتعريفه

 ،وعليه مدار أدثر الحديث ،ه  هذا التعريف أو   بد من ذ ر قوله ،عرف مخرجه واشتهر رجاله
يعني أين انتهى الحد؟ انتهى ويستعمله يعني  ،ويستعمله عامة الفقهاء ،وهو الذي يقب  أدثر العلماء

 ،وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ،ير وما بعد ذلك ح م عليهأو انتهى بالتصو  ،بذ ر الح م
 والبقية ح م عليه. ،الحافظ العراقي يرى أن هذا هو التعريف عند الخ ابي

 ا وقمممممممدالممممحسمممممممممممممممممن المممممممممعممممروف مممممخممممرجممممممم  
 

 اشمممممممممممممممممممممتممممممممهممممممممرت رجممممممممالممممممممه بممممممممذاك حممممممممد 
 ........................ حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 

 
 ............................ 

 الذي هو الخ ابي حمد بن محمد الخ ابي البستي. 

.......................... 
 

 ..............بممممممممممممممممممممممممممممذاك حممممممممممممممممممممممممممممد 
 ......................حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد  

 
 ...................... 

وعليه مدار أدثر الحديث هذا  ،اقتصر على الشق األول من الدالم ما عرف مخرجه واشتهر رجاله 
 ؛لدن هذا الح م   بد منه ،وهو الذي يقبله أدثر العلماء ح م ويستعمله عامة الفقهاء ح م ،ح م

الصحيح  ،اشتهر رجاله ،الضعيف عرف مخرجه ،خرجهالصحيح عرف م ،ألنه ما عرفه مخرجه
فه  هذا تعريف دقيق جامع مانع  ،والضعيف اشتهر رجاله بالضعف ،اشتهر رجاله بالثقة بالتوثيق

؟ ألن الصحيح لم  للحسن؟  ، في بقية  المه الذي يقبله أدثر العلماء يخرج الصحيح والضعيف 
   هذا  :هذا الذي يجع  بع  أه  العلم يقول ،ماءوالضعيف   يقبله العل ،يقبله جميع العلماء

أما  ،والمراد بالفقهاء الذين عندهم تمييز ،ويستعمله عامة الفقهاء ،ألنا نحتاجه في التعريف ؛تعريف
المراد بالفقهاء األئمة  ،الفقيه الذي   يميز تجد  يشحن الدتاب ب   ما هب ودب من األحاديث

 فيخرج بذلك الضعيف. ،الدبار يستعملون الحسن

 ا وقمممممممدالممممحسمممممممممممممممممن المممممممممعممممروف مممممخممممرجممممممم  
 

 اشمممممممممممممممممممممتممممممممهممممممممرت رجممممممممالممممممممه بممممممممذاك حممممممممد 
 حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد ........................ 

 
 ............................ 
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يعني التي من شأنها أن تدون جامعة  ،وهذ  عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات :يقول
 ا،أو تجمع لي  الم   ،ما هو بصحيح ،هذا تعريف :تسوق لي نصف صفحة وتقول ،مانعة مختصرة

إذ  ؛الحدود لها أصول وقواعد وضوابط ينبغي أن تدون بأخصر عبارة وأجمع  الم يصلح،ما 
لدن مراد  ما لم يبلغ درجة  ،ا ذلك أنه عرف مخرجه واشتهرت رجالهالصحيح ين بق عليه أيض  

 ،ألن الصحيح يقبله جميع العلماء ؛وهو الذي يقبله أدثر العلماء ، يف عرفنا مراد  بقوله ،الصحيح
العارضة  أبو ب ر بن العربي في ،و  يحتج به ،الحسن رد  أبو حاتم ،أما الحسن فقد رد  بعضهم

لدن مراد  ما لم يبلغ درجة  ،الحديث إن لم يصح ما يقب  ، المه يومئ بأن الحسن غير مقبول
اآلن ما اقتنع بتعريف الخ ابي وبذلك إذا بحثنا نست يع أن ننزل هذا التعريف على  ،الصحيح

 ،  يميز لنا الحسن بدقة ،األسانيد التي ندرسها؟ فيه صعوبة

 ،هذا الذي يرا  المؤلف .ولم يبلغ درجة الصحيح ،عن درجة الضعيف الحسن ما ارتقى :فأقول 
يعني لو قسمنا الرواة على خمس  بقات األولى في غاية الضبط والحفظ  ؟لدن ه  هناك ضابط

يعني لو افتر  أن الرواة  ،والخامسة دونهم ،والرابعة دونهم ،والثالثة دونهم ،والثانية دونهم ،واإلتقان
 ماذا ،لدن إذا قسموا على خمس  بقات ،الحسن في ال بقة الثانية :بقات قلناقسموا على ثالث  

ما ينضبط بهذ   ا؟ وال بقة الرابعة  يزال التأرجح باقي  ماذاتقول في رواة ال بقة الثانية حديثهم 
ما ارتقى عن درجة الضعيف ولو قرب منه؟! ولم يبلغ درجة الصحيح ولو بعد عنه نسميه  ،ال ريقة

وق  مث  هذا لو قرب من الصحيح وبعد عن الضعيف! الحافظ العراقي لما ذ ر أقوال  ؟!احسن  
 العلماء في تعريف الحسن ذ ر تعريف الخ ابي الذي ذ رنا  أدثر من مرة.

........................... 
 

 .......................... بممممممممذاك حممممممممد 
 حممممممممممممد وقمممممممال الممممتممممرممممممممذي مممممممما سممممممممممممممممملممممم 

 
 ممممممممن الشممممممممممممممممممممذوذ ممممممممع راو  مممممممما اتمممممممهمممممممم 

 ا وردبمممممممممم ممممممممممذب ولممممممممممم يمممممممممم ممممممممممن فممممممممممرد   
 

 قمملمممممممت وقمممممممد حسمممممممممممممممن بممعمم  مممممممما انممفممرد 
  ما سيأتي. 

 قريمممممممب محتمممممممم وقيممممممم  مممممممما ضممممممممممممممعف 
 

 .......................... 
 على ما سيأتي. 

 وقيممممممم  مممممممما ضممممممممممممممعف قريمممممممب محتمممممممم  
 

 ب ممممممم  ذا حمممممممد حصمممممممممممممممممممم قلمممممممت ومممممممما  
 ما تسلم. ،ألن    هذ  التعريفات عليها مؤاخذات ؛ي ذ رنا  ما حص  به تعريف   الذ 

 وقمممممممال بمممممممان لممممممي بمممممممإمممممممعمممممممان الممممممنممممممظممممممر
 

 أن لمممممممه قسمممممممممممممممممممممممممممميمممممممن  ممممممم  قمممممممد ذ مممممممر 
 قسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ................ 

 
 ........................ 
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 يعني الترمذي والخ ابي.

 اللمممممممممممممم   وزاد  ممممممممممممممونممممممممممممممهممممممممممممممممممممممممممممما عممممممممممممممُ 
 

 و  بمممممممنممممممم مممممممر أو شممممممممممممممممممممذوذ شممممممممممممممممممممممممممممال 
بين ا الحافظ العراقي وقبله ابن الصالح يبقى أن الحسن باعتبار  متذبذب  ويبقى أنه حتى على  الم  

ب  هو شيء  ،و  ت مع في ذلك ،النوعين الواضحين الجليين يبقى أنه يحتاج إلى حد ممي  ز يمي  ز 
فيستروح إلى الح م به من يتمرن على قواعد  ، ا ستحسان عند الفقهاء ينقدح في ذهن المجتهد

 ،التعدي وجعلوا لهم مراتب في الجرح و  ،وجعلوهم  بقات ،ن قسموا الرواةتأخرو الم ،المتأخرين
فهم قالوا  ،أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة، صدوق،   بأس به، إلى آخر  :وأع وا    مرتبة ما يليق بها

لهم هم عتحتج بهم وتج ،لك اآلن المرتبة األولى والثانية والثالثة   خالف في ا حتجاج بهم
أنت  ،لمتوس ةإذا نزلت إلى صدوق وجيد و  بأس به وحسن الحديث تع يه المرتبة ا ،الصحيح

لدن من يجزم بأن هذا اللفظ الذي وضع لهذا الراوي من قب  المتأخرين هو الذي  ،تتمرن على هذا
 ،يعني لما يقول مث  الحافظ ابن حجر هم استقروا على أن الصدوق حديثه حسن ،يستحقه بالفع 

عن ابن حجر؟ أبو حاتم   يحتج  أملدن من أين نأخذ  لمة صدوق نأخذها عن أبي حاتم 
إذا أخذنا ح م ابن حجر والذي يمرَّن  ،ألن الصدوق اللفظ   يشعر بشري ة الضبط ؛بالصدوق 

وخمسة  ،ثقة : يب ابن حجر نظر في أقوال األئمة في هذا الراوي خمسة يقولون  ،عليه ال الب
صدوق يعني يقال مث   :فتوسط ابن حجر فقال ،وواحد يقبله في حال دون حال ،ضعيف :يقولون 

 .هذا الدالم   للتيئيس  ، إنما هو يحد من الجرأة التي وجدت من بع   الب العلم

ابن حجر قال في فتح  أن ما رأيكفو  الضالين آمين؟!  :صدوق نقول : يب ابن حجر لما قال 
ب التهذيب الذي وقال في تقري ،يخ ئ :عبيد هللا بن أخنس وثقه األئمة وشذ ابن حبان فقال :الباري 

وجميع من يعاني  -رحمة هللا على الجميع -هو عمدة  بار العلماء من األلباني والشيخ ابن باز
عبيد  :وقال .يخ ئ :وشذ ابن حبان فقال ،وثقه األئمة :هذا الفن عمدتهم في الجملة التقريب قال

الجرأة على الح م  يا إخوان ؟تقول في روايتهفماذا  .هللا بن األخنس في التقريب صدوق يخ ئ
ويجع  أح ام األئمة نصب  ،ف الب العلم عليه أن يتحرى ويتثبت ،على األحاديث لها ضريبة

ل ويوثق ويصحح ويضعف وينشر للناس ،عينيه يا أخي إذا أخ أ وصححت  ،ونجد من يجرح ويعد  
علتهم ج -عليه الصالة والسالم-جعلت األمة تعم  بحديث   تجوز نسبته إلى النبي  اضعيف  

 ما أنك إذا  ،بسبب    واحد يعم  بهذا الخبر ،وعليك  ف  من    واحد ،يتعبدون بغير أص 
وعليك  ف  من    واحد بسبب  ،وهو صحيح حرمت األمة من العم  بهذا الحديث اضعفت حديث  

 ا.نهي   أو ا   واحد يفر  ط في هذا الحديث الذي تضمن أمر  
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وهذا الحسن  ،و  يح م على الحديث حتى ينظر في أقوال العلماء ،فعلى اإلنسان أن يتحرى ويتأدد 
لماذا؟ ألنه  ،حديث حسن :الذي  ثير من شباب األمة اآلن يح مون بحديث ب   بسا ة يقول لك

 ،خالف في هذا أبو حاتمي ألميعني ه  حديث الصدوق حسن باتفاق؟  ،صدوق  :قالوجد ابن حجر 
ألن لفظ الصدوق   يشعر بشري ة  ؛ي تب با عتبار ،سنو  يحتج بالح :وقال ابن أبي حاتم

وهم  ،يعني يحتاج إلى متابعة ،وتبعه على هذا جمع من أه  العلم ؟والضبط   بد منه ،الضبط
وا على أن حديث الصدوق يحتج به ر   ،بضعفه اوأنه مادام ليس بضعيف مق وع   ،قالوا المتأخرون ج 

ن شئت  :أق  األحوال يتوسط في هذا يقول ،اديثه صحيح  ب ونه ثقة لي ون ح اوليس بثقة مق وع   وا 
فهو حينئذ داخ  في قسم  .الحسن ما سلم من ضعف الرواة ،الحسن ما سلم من ضعف الرواة :قلت

من أقسام  اويجع  الحسن قسم   ،من أه  العلم من   يرى الفرق بين الصحيح والحسن ،الصحيح
ألنهم   يفرقون بين الصحيح  ؛ولع  تساه  ابن حبان وابن خزيمة والحادم سببه هذا ،الصحيح
 ،يعني في مراتب الرواة  لها من قبي  الصحيح ،وحينئذ ي ون الصحيح مراتب  ما قدمنا ،والحسن

 .لدنه مراتب متفاوتة

فجاء الحسن  ،والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب ،وحينئذ ي ون الصحيح مراتب  ما قدمنا :يقول 
لفظ الحسن  ،وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن ،في آخر مراتب الصحيح مثال  

لدن ه  الحسن الذي ي لقون عليه الحسن  ،وموجود في  بقة شيوخهم ،موجود عند شيوخ الترمذي
فيدخ  في  ،غوي أو قد ي لقون الحسن ويريدون الُحْسن الل ،عند المتقدمين هو الحسن عند الترمذي

وعرَّفه بتعريف  ،لدن الذي شهر الحسن المتوسط الرتبة ،يحتم  هذا وهذا ؟ذلك الصحيح والضعيف
وأن  ،وأن يسلم من الشذوذ ،اوذ ر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن ي ون متهم   ،يخصه الترمذي

 يروى نحو  من غير وجه.

 وقمممممممممال المممممممممتمممممممممرممممممممممذي مممممممممما سمممممممممممممممممممممملمممممممممم
 

 ممممممممن الشممممممممممممممممممممذوذ ممممممممع راو مممممممما اتمممممممهمممممممم 
 ا وردبمممممممممم ممممممممممذب ولممممممممممم يمممممممممم ممممممممممن فممممممممممرد   

 
 قمملمممممممت وقمممممممد حسمممممممممممممممن بممعمم  مممممممما انممفممرد 

ه  ي في أن ننفي  ،شديد؟ شديد أواتهم بالدذب جرح خفيف  اأن يسلم راويه من أن ي ون متهم   
 : حديثضعيف قلنا :ا؟ يعني لو قلنالي ون الحديث حسن   ؛الجرح الشديد ونقتصر على ما دونه

 ،ضعفه أق  من ا تهام بالدذب ،هو ما اتهم ب ذب :قد يقول قائ  ،فالن ضعيف إذ ا حديثه ضعيف
ة بالدذب أقوى وأشد ألن التهم ؛ألنه ما اتهم بالدذب ا؛فعلى تعريف الترمذي ينبغي أن ي ون حسن  

 .من مجرد الح م بالضعف

وأن ُيروى نحو  من غير  ا،وأن يسلم من الشذوذ بأن   ي ون شاذ   ،متهمغير بأن ي ون راويه  
 وجه.



 

 

 

 

 

9  
9 

 9 خلضريامعالي الشيخ عبد الكريم 

........................ 
 

 بع  مممممممما انفردقلمممممممت وقمممممممد حسممممممممممممممن  
هذا حديث حسن  يف يشترط أن يروى من غير وجه  :ح م على أحاديث تفرد بها راويها وقال 

 :ا على ما يقول فيهوهذا مش   أيض   :ويحسن الغرائب التي تفرد بها رواتها؟ ولذا قال المؤلف هنا
لغريب غريب وا :ويقول ،وهو يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ، يف حسن ،حسن غريب

 أميعني اللفظان متفقان  ؟ما هو تناق  أوتناق   ؟  نعرفه إ  من هذا الوجه ،ما تفرد به راويه
والغريب   يروى من غير  ،ألنه يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ؟متنافران حسن غريب

 .هذا يش   عليه ،متنافران؟ متنافران أملفظان متفقان  ،وجه
أو هذا التعريف ين بق  ،إنه يح م على الحسن :وقد حسن بع  ما انفرد بعضهم يقول :قلت 

حسن غريب  :أما ما يقول فيه ،من غير وجه ا  بد أن ي ون مروي   ،على ما يقول فيه حسن فقط
حسن غريب   نعرفه إ  من هذا  :ا على ما يقول فيهوهذا مش   أيض   ،في الحد فليس داخال  

وقي  ما  .ويسوغ العم  به ،الحسن ما ضعفه محتم   :وقي  :يف ابن الجوزي جاء تعر  ،الوجه
لدن ه  ميز الضعف القريب المحتم  بضابط  ،هذاك تعريف ابن الجوزي  ،ضعف قريب محتم 

د واحد؟   يم ن لماذا؟ ، واحد زائعلوم الحديث مث  الرياضاتأن نجع  يميز ؟ يعني ه  نست يع 
هؤ ء األلف  لهم على درجة واحدة من  :وتقول تأتي بعشرة آ ف راو   ،ف الرواةه  يم ن أن تصن   

ولذلك وضعت  ،اما يم ن إ الق   ؟يم ن؟ واأللف في  بقة تليهم أق  ،الحفظ والضبط واإلتقان
هذا ترتيبه األول وذا الثاني وذا الرابع  ،المقاييس التي هي ا ختبارات وصنف ال الب من أجلها

لدن لو بحثت في حقائق األمور وجدت أنه قد ي ون الخامس أفض  من األول من  ،والخامس
المحدثون لهم أنظار دقيقة  .لدن هذ  مقاييس مادية   بد منها لدي يتم التمييز بين الناس ،وجو 

لدن من  ،وباعتبار إحا تهم بالسنة وبرواتها تسنى لهم أن يح موا وينزلوا الناس منازلهم ،في الرواة
مث  هذا  يف يتسنى  ،و  يعرف من الرواة القدر الذي يعرفون  ،بعدهم ممن   يحفظ  حفظهم جاء

 له أن يح م بأح ام المتقدمين؟
هو الضعف؟ إذا اعتبرنا أن الصحيح عندنا  ما ،إذ ا الضعف القريب المحتم  ،  يم ن ،  يم ن 

إلى  ؟انزل عنه إلى أي حد لي ون صحيح  ما  ،المتواتر المفيد العلم الق عي هذا نتيجته مائة بالمائة
ا من والجيد جد   ،الممتاز من تسعين إلى مائة مثال   :يعني إن قالوا ؟ستين ؟ثمانين ؟نسبة سبعين

هذ  مقاييس  ،والمقبول من ستين إلى سبعين ،والجيد من سبعين إلى ثمانين ،ثمانين إلى تسعين
ن  ان ضب ها فيه عسر من وجو  ،مادية ه  يستحضر بدقة  ،مدرس يصحح الورقةيعني ال ،وا 

لنجزم أن هذا الذي أخذ ثمانين  ؛   ما قاله هذا ال الب بما يفيد  وينتفع به وبما يؤثر على جوابه
ا من هذا الذي أخذ تسع    ،لدن هذ  أمور تقريبية ،ما يم ن ؟اوسبعين هذا جيد وهذا جيد جد   اق ع 

 ،وقارنوا بين روايات هذا الراوي  ،وخبروا مروياتهم ،لدن العلماء الذين عاصروا الرواة وخبروهم
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 ،يعني ما هو عبث عم  أه  الحديث ،فوجدو  يضبط بنسبة  ذا ،وعرضوها على روايات الثقات
ولذا ح مهم على األحاديث بأنها صحيحة أو ضعيفة فيما يظهر  ،لدن يبقى أنهم ليسوا بمعصومين

 لهم.
 وفي الصمممممممممممممحيح والضمممممممممممممعيف قصمممممممممممممدوا

 
 فمممممممي ظممممممماهمممممممر   المممممممقممممممم مممممممع.......... 

ا يقول وهذا أيض   ،ويسوغ العم  ،ما لإلنسان إ  الح م على الظاهر ،فهم يح مون على الظاهر 
 .المحتم  ا بضابط يتميز به الضعف ا ليس مضبو   وهذا أيض   :الحافظ الذهبي

يأتي بخمس وتسعين  ،قد يأتي  الب ويضبط ما نسبته خمس وتسعين بالمائة من الجواب بالحرف 
ه  ترضى أن تع يه  ،الخمسة بالمائة تدل على أنه من أغبى الناسذ  لدن ه ،بالمائة من الجواب

ات الخمس درجذ  وه ،وتسعين اوتسعين بالمائة أنت في تقسيمك للدرجات يستحق خمس   اخمس  
ذ  و الب أتقن ستين بالمائة وه ،خ أ يدل على أنه   شيء عند  فقط،ما هو خ أ  ،أخ أ فيها

ب  في الستين ما يدل على  ،ن يم ن يمشيها بع  الناس ويم ن.. لدنها ما تدل على غباءاألربعو 
 ؟ا التقديرذتع يه أنت به فماذا ،أنه نابغة

ومر علينا وعلى غيرنا أمور تدل على أن هذا ال الب   شك أنه  ،اآلن اإلخوة جلهم مدرسون  
 ،قاعة فيها مائة  الب سألت عن مسألة قب  شرحها  يب مثال   ،هذا المقياس ما هو مائة بالمائة

و    ،ما أجاب هذا ال البففي ا متحان  جئت بهاثم  ،فأجاب  الب ب   ما تريد قب  أن تشرح
في  ، ويعتريه ما يعتريههذا ال الب متميز ونابغة أن لدن أنت تعرف ؟!فماذا تفع أجابوا ال الب 

ال الب ما عرفو  إ   ،وأنت تجزم أنه أجاب هذا الجواب قب  أن تشرح ،يم ن نسيان ،هذا الجواب
ما يم ن إ  أنها  ،بالنسب المئوية ،أنا أريد أن أقرر أن وزن الرجال بالموازين الدقيقة ،بعد الشرح

وهذ  أمور   بد منها من أج  أن يتفاوت الناس وينزَّلون منازلهم على حسب ما  ،أمور تقريبية
 .يظهر لهم

ثم   ت مع بأن للحسن قاعدة تندرج    األحاديث : يقول ماذا انظر ،ما ضعف قريب محتم  
ولذا يرى بعضهم أن تقسيم الحديث  ،وقاله غير  ،قاله الذهبي ،فإنا على إياس من ذلك ،الحسان فيها

تدلفنا بهذا التعريف  لم   .ضعيف مردود أو ،إما صحيح مقبول ،إلى ثالثة أقسام فيه ما فيه أصال  
يعني لو أردنا أن نمث   ،و  إلى هذا ؟  إلى هذا اوي ون عائر   ،الحسن الذي تجعله بين المرتبتين

وهذا  افر  ،ما تشك في أنه من أولياء هللا ،انهذا مؤمن خالص اإليم :باألمثلة المحسوسة قلنا
متذبذب   الالمتردد ذا لدن ه ،هذا ما تشك أنه عدو هلل ،واضح من ين ق بالدفر ويعم  بالدفر

هذا ما ي لفك  ا.. هذا الذي يسبب لنا ش و   . ومرة مع هؤ ء ،مرة تشوفه مع هؤ ء ،إلى هؤ ء
وواحد عاق    ،ما أمرت و   ما نهيت    ا،لك  لب   وق  مث  هذا عندك ابن بار   يرف  شيئ ا،

ولو  ،تصنفهأن هذا ما تقدر  ، ذا اويوم   ، ذا اويوم   ا  ذا،وواحد يوم   ،يأتمر و  ينتهي مائة بالمائة
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   هذاك يدخ  دخو    ،أو توصي لالبن البار ،أو تعل  ق على البر ،أردت أن تمنحهم أو تع يهم
ومرة  ألبيه  ائعي مرة يشوفه مرة ، فهذا الذوذاك   يدخ  في الوصية   إش ال فيه ،إش ال فيه

 .هذا يقرب .وهذا مث  الحسن ،عر  الحائط وتار هم اومرة ضارب بهم ،مهأل
ن بأن له و  ي معو  ،ويقررونها ،ويتعبون عليها ،و   هذا الدالم وأه  العلم يبحثون هذ  المسائ  

ألن الذي يغلب على  ؛نه ليست النسبة من خمسين فما دون هذا مردود ضعيفبمعنى أ ،يميز  شيئ ا
ثم تأتي من خمسين إلى سبعين أو إلى ثمانين  ،-عليه الصالة والسالم-الظن عدم ثبوته عن النبي 

لدن  الب العلم إذا أدثر النظر في أقوال  ،ما يم ن ،ومن ثمانين فما فوق هذا صحيح ،هذا حسن
وأدثر من دراسة األسانيد   بد أن يتضح  ،والنظر في التخريج ،ي أحوال الرجالوالنظر ف ،األئمة

هذا  ،أما إذا  انت المسألة مجرد نظرية من غير ت بيق ،  بد أن يبين له ال ريق ،له ال ريق
؟ مث  الذي ماذايدرس المص لح و  ي بق مث    ان يعني إذا ،هذا العلم ت بيقي ،العلم ت بيقي

 :تقول ، فه  تست يع أنلدنه ما يسبح ،المجلدات الدثيرة عن السباحة فيها مصنفات السباحةيقرأ 
ما  ،مائة مجلد في السباحة فه  تأمن عليه السباحة؟ قرأ ..هذا حافظ  تب الدنيا  لها بالسباحة

ا الذي هذ ،ويعرف يسبح ،أمي   يقرأ و  ي تب ،يقرأوهو ما  ازل مرة مرتين ثالث  الذي نلدن  ،تقدر
 ،و م من شخص أمي   يقرأ و  ي تب في الورش يستحق براءات ،ألن هذ  العلوم عملية ؛يعرف

ومع ذلك أق  ودرس  ،و م من شخص تخصص في أدق التقنيات ،براءات اختراع ،ما هي براءة
 ،م عمليوهذا العل ،لدن ألن العلم يحتاج إلى معاناة ،الدراسات النظامية واألداديمية والعليا والدنيا

لى اختصار علوم الحديث للحافظ ا لع عو  ،وقرأ شروحها ،ي في من اإلنسان إذا قرأ النخبة وأتقنها
ثم يدش يا هللا اسبح اشتغ  فإذا اشتغ  ونظر في  الم  ،وقرأ ألفية العراقي بشروحها ،ابن  ثير

رن بين العملي وقا ،العلماء النظري وقرنه بمواقع استعمال األئمة في أح امهم على األحاديث
ز  ا  بير  ا هذا شق ال ريق ويرجى أن ي ون محدث  والنظري أبد    ؟ا في الحديثا مبر  

أبد! فهذا الدالم  نحن لن نفع  شيئ ا :الدالم يقولذا ي يقرأ هفالذ  ، وا  فالمسألة تحتاج إلى عم  
ألنه وجد في عصور متأخرة ما  ؛ ، هذا يفتح لك آفاق ،تيئيس أوالفائدة منه ما هو مسألة تح يم 

 ،لدن يوجد شباب مؤصَّ  ،فون حون ويضع   شاء هللا اآلن يوجد شباب  ثير غث عندهم جرأة ويصح   
ن السبب أنهم ، موجودون اآلفي هذا العلم اوقد ي ون راسخ   ،وعند  علم ،شق ال ريق من أوله

 .أدثر من أنه نظري  ،فهذا العلم عملي ،عملوا
 ن الحسن قسمان.إ :وقال ابن الصالح 

 وقمممممممال بمممممممان لمممممي بمممممممإممممممعمممممممان المممممنمممممظمممممر
 

 أن لمممممممه قسمممممممممممممممممممممممممميممممممن  ممممممم  قمممممممد ذ ممممممر 
 ما   يخلو سند .. ،يعني الخ ابي والترمذي 


